
OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution 
PACKAGE INSERT for all bottle sizes 

 
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar hem voor latere raadpleging. 

 
OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution  
De 16 uur durende bevochtiging van de lenzen zorgt voor een comfortabel gevoel vanaf het 
inzetten van de lenzen tot het moment waarop ze worden uitgedaan  
 
Reinigt, verzorgt, spoelt, desinfecteert, bewaart  
 
Verwijdert dagelijks vet- en eiwitaanslag 
 
Voorkomt vetaanslag  
 
Voor alle silicone hydrogellenzen en zachte contactlenzen 
BESCHRIJVING:  
OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution is een steriele, gebufferde, 
waterige oplossing. Het bevat natriumcitraat, natriumchloride, boorzuur, 
aminomethylpropanol, sorbitol, dinatriumedetaat, twee bevochtigende bestanddelen  
(TETRONIC® 1304† en HydraGlyde® Moisture Matrix [EOBO - 41™- polyoxyethyleen-
polyoxybutyleen]) en POLYQUAD® (polyquaternium-1) en 
ALDOX®  (myristamidopropyldimethylamine) conserveermiddelen in een concentratie van 
0,001% respectievelijk 0,0006%.  HydraGlyde® Moisture Matrix is een multi-functioneel 
blokcopolymeer dat primair is ontworpen voor het bevochtigen en hydrateren van silicone 
hydrogellenzen. 
 
†TETRONIC® is een geregistreerd handelsmerk van BASF.  
 

WERKING:  
Als u OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution gebruikt zoals 
aangegeven: 
 
● Reinigt het door dagelijks vet- en eiwitaanslag op uw lenzen te verwijderen tijdens het 
desinfecteren en bewaren.    
● Werken de biocompatibele, dubbele desinfectiemiddelen POLYQUAD® en ALDOX® tegen 
schadelijke micro-organismen (bacteriën, schimmels en Acanthamoeba). 
● Wordt het gebruikt voor het afspoelen en verzorgen van uw silicone hydrogellenzen en 
zachte (hydrofiele) contactlenzen. 
● Is het ontworpen om lenzen na het desinfecteren maximaal 30 dagen te desinfecteren en 
te bewaren.  
 
Als  OPTI-FREE®  PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution dagelijks wordt 
gebruikt, is een aparte enzymatische reiniger niet nodig. Bewaar uw lenzen niet in een 
zoutoplossing in plaats van in OPTI-FREE®  PureMoist®  Multi-Purpose Disinfecting 
Solution. Een zoutoplossing desinfecteert de lenzen niet. 
 
INDICATIES (Gebruik):  



Voor het dagelijks reinigen, verzorgen, afspoelen, verwijderen van vet- en eiwitaanslag, 
voorkomen van vetaanslag, chemisch desinfecteren (niet met hitte) en bewaren van silicone 
hydrogellenzen en zachte (hydrofiele) contactlenzen, zoals aanbevolen door uw 
oogzorgspecialist.  

 
Voordelen voor het dragen van lenzen: bevochtiging, comfort, hydratatie en reiniging  
OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution: 
 
● Zorgt voor een 16 uur durende bevochtiging waardoor uw lenzen de hele dag door 
comfortabel aanvoelen. HydraGlyde® Moisture Matrix werkt onafhankelijk van uw traanfilm 
om uw lenzen vochtig te houden en zorgt voor een comfortabel gevoel vanaf het inzetten 
van de lenzen tot het moment waarop ze worden uitgedaan.  
● Zorgt voortdurend voor een vochtig laagje waardoor uw ooglid zonder irritatie over het 
oppervlak van uw lens kan glijden.  
● Zorgt de hele dag voor hydratatie van de lens.  
● Bindt zich aan droge gedeeltes op de lens zodat vet- en eiwitaanslag wordt verhinderd en 
de lenzen schoon en fris blijven.  
● Verwijdert vet- en eiwitaanslag voor schone en frisse lenzen.  
 
CONTRA-INDICATIES (redenen om het product niet te gebruiken): 
Gebruik dit product niet wanneer u allergisch bent voor één van de bestanddelen. 
 
ALGEMENE AANWIJZINGEN: 
● Verwijder vóór gebruik eerst volledig de geperforeerde folie om de hals van de fles. 
● Was altijd uw handen en droog ze af voordat u uw contactlenzen aanraakt. 
● Reinig, verzorg, spoel en desinfecteer uw lenzen iedere keer als u ze uitdoet. 
● Kies steeds dezelfde lens eerst (de rechter of de linker) om verwisseling te voorkomen. 
● Na gebruik de lenshouder altijd leeggieten, uitspoelen met verse OPTI-FREE®  PureMoist®  
Multi-Purpose Disinfecting Solution en aan de lucht laten drogen.  
 

VOLG DEZE AANWIJZINGEN VOOR HET REINIGEN, VERZORGEN, DESINFECTEREN 
EN VERWIJDEREN VAN EIWITTEN VOOR EEN OPTIMAAL RESULTAAT: 

● Maak beide zijden van de lens volledig nat met OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose 
Disinfecting Solution. Wrijf de lens gedurende 20 seconden.  
● Spoel iedere zijde van de lens gedurende 10 seconden af met een constante stroom 
OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution. 

● Vul uw ALCON® lenshouder met verse OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose 
Disinfecting Solution. Bewaar uw lenzen de hele nacht, of minstens 6 uur, in de gesloten 
lenshouder. Hierna zijn de lenzen klaar om gedragen te worden.   

Als er aanslag op de contactlenzen achterblijft, moeten uw lenzen worden afgespoeld met 
OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution voordat ze worden ingezet. 
U kunt uw lenzen maximaal 30 dagen bewaren in een gesloten lenshouder die gevuld is met 
OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution. Daarna moeten uw lenzen 
voordat ze worden gedragen met OPTI-FREE®  PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting 
Solution worden gereinigd en gedesinfecteerd. 
 

Volg altijd de instructies van uw oogzorgspecialist op. Wijzig niets in de manier waarop u uw 



lenzen verzorgt en verwissel niet van lensverzorgingsproduct zonder uw oogzorgspecialist te 
raadplegen.  

WAARSCHUWINGEN:  
Het is van groot belang dat u de aanwijzingen van uw oogzorgspecialist en alle op de 
bijsluiter en verpakking genoemde instructies opvolgt voor een juist gebruik en een optimale 
verzorging van uw lenzen en uw lensverzorgingsproducten, inclusief uw lenshouder. Als u 
last krijgt van aanhoudend ongemak in de ogen, overmatig tranen, veranderingen in uw 
gezichtsvermogen of rode ogen, doe de lenzen dan ONMIDDELLIJK uit en raadpleeg uw 
oogzorgspecialist. Het probleem zou namelijk ernstiger kunnen worden. 
 
VOORZORGEN:  

 Gebruik altijd verse OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution. 
Hergebruik de oplossing in uw lenshouder niet.  

 Zorg ervoor dat de tip van de fles nooit ergens mee in aanraking komt, om verontreiniging te 
te voorkomen.  

 Doe de dop er na gebruik weer op. 

 Bewaren bij kamertemperatuur. 

 Houd de fles altijd goed gesloten wanneer u deze niet gebruikt. 

 Gebruik het product vóór de op het doosje en de fles vermelde vervaldatum.  

 Gooi overgebleven vloeistof 6 maanden na eerste opening weg. 

 Buiten het bereik van kinderen houden.  

 Niet voor gebruik met hitte (thermische) desinfectie. 
 
 
INHOUD VAN DE VERPAKKING:  
OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution (dat wordt gesteriliseerd 
door filtratie) is verkrijgbaar in plastic flessen van 60 ml, 90 ml en 300 ml. 

    
ALCON lenshouder (OPTIONAL) 
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Alcon Nederland BV 
Claudius Prinsenlaan 142 
4848 CP Breda 
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Fort Worth, Texas,  USA  76134-2099 
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